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ABSTRACT: 

 

In the aftermath of operation iraqi freedom, the world has seen the rise and fall of an entirely new 

kind of enemy, the islamic state. The field of research can be viewed as divided and a discrepancy 

can be seen upon whether to face this threat with counterinsurgency-campaigns or conventional 

means depending on if the islamic state is to be considered a proto-state or not. 

 

This thesis aims at establishing a profound understanding on how the fall of this organization could 

be understood in accordance with the coalition and U.S foreign policy including its decisionmaking. 

This has been achived by examining the U.S strategy towards ISIS in order to gain understanding 

on wheter David Galulas theory on COIN or David J. Lonsdales theory on conventional strategy is 

the preferred means to an end on such organizations. 

 

 

The result of the analysis shows that the coalition was successful fighting ISIS with conventional 

means and not due to well conducted COIN. Although it could be argued that the coalition reached 

the first step of a COIN-campaign, the U.S has declined a long-term commitment in the middle-east. 

The contributions made with this study lays mainly in the understanding of strategic concepts and 

assessing the opponent. 
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1. Inledning  

1.1  Problemformulering 

Krig och krigföring har ständigt drivit aktörer att utveckla taktiker och strategier för att 

åstadkomma så mycket som möjligt med de medel som finns att tillgå. Det är också denna 

unika och skiftande miljö på slagfältet som gör det omöjligt att förutspå utfall. I de fall en 

krigförande part i traditionella mått inledningsvis kan ses som överlägsen kan fortfarande 

utgången bli annat än förväntad. Konventionella styrkor är dimensionerade efter just ett 

konventionellt hot och inte en irreguljär icke-statlig aktör med terrorism som taktik. Nagl 

menar att den konventionella styrkan måste anpassa sig efter motståndarens asymmetriska 

uppträdande och undvikande av avgörande slag.1 Kilcullen beskriver att begreppet Insurgency 

innebär strid mot konventionella regler och inte som något ovanligt förekommande. Han 

konstaterar att endast 17% av alla konflikter från början av 1800talet till 1900talets slut var av 

konventionell karaktär. 2  Begreppen irreguljär krigföring, kontraterrorism och 

counterinsurgency3, COIN, har efter 9/114 också blivit högaktuella inom debatten för 

krigföring då attacken stred mot alla ideal om vad krigföring är. 

 

Problematiken med att bedöma en motståndare och insätta rätt medel är vad som har givit 

upphov till den här undersökningen. Detta är högst applicerbart för det aktuella fallet ISIS5. 

Organisationen har tidigare nått stora framgångar men är numera nästintill besegrade på sitt 

territorium. Frågan är om detta är resultatet av att bra COIN har bedrivits eller om en 

anledning var att man tilläts möta dem med konventionella medel. Koalitionens framgångar 

mot ISIS behöver alltså undersökas för att öka förståelsen om det är en COIN-kampanj eller 

konventionella medel som är mest effektivt beroende på om det rör sig om en proto-stat6 eller 

inte. Detta görs genom att undersöka utfallet utifrån Galulas teori om COIN och Lonsdales 

teori om konventionella strategier. Teoriernas roll för problemet kan ses som att framgången 

kan förklaras utifrån någon av de två inställningarna. 

                                                 
1 Nagl, John A. Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, 

Chicago: University of Chicago Press, 2005[2002], intro xxi-xxii. 
2 Kilcullen, David, Counterinsurgency, London, Hurst, 2010, Preface x. 
3 Counterinsurgency förkortat COIN översätts till svenska som upprorsbekämpning. Känntecknas av konflikter 

med okonventionella medel och icke-statliga aktörer. 
4 Attacken mot World Trade Center i New York 11/9-2001. 
5 Organisationen bildades 2004 och har gått under namnen Islamic State in Iraq and Syria förk. ISIS, Islamic 

State förk. IS, Islamic State in Iraq and the Levant förk. ISIL samt den engelska transkriberingen från arabiska, 

Daesh. 
6 Självständighet under statsliknande former men utan suveränitet. 
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1.2  Forskningsöversikt 

I forskningsläget återfinns både åsikter och diskussioner om hur COIN ska bedrivas för att 

vara framgångsrikt men även kritik mot dessa. Den här forskningsöversikten kan förstås som 

tudelad och kommer fokusera på material som diskuterar vilken typ av krigföring ISIS har 

bedrivit och vilka slutsatser som kan dras av tidigare COIN-kampanjer. Att studera dessa två 

aspekter är av relevans för att förstå den inbyggda natur i krigföringen där utvecklingen hos 

motståndaren i stor utsträckning styrs av den egna sidans agerande och vice versa. Artiklarna 

syftar således till att skapa en bild av hur ISIS bör betraktas samt påvisa om och hur COIN 

bör bedrivas. 

 

Beccaro behandlar till stor del själva definitionerna av irreguljär och hybridkrigföring utifrån 

vad som observerats av organisationen ISIS. Han utgår från att ISIS ofta och felaktigt 

benämns som en terrororganisation när den egentligen bör kännetecknas som en proto-stat 

med terrortaktik som medel för att uppnå strategiska syften.7 Han belyser Clausewitz som 

statuerar att en klarläggning av motståndaren är bland det mest fundamentala och en 

nödvändighet innan man agerar. Detta argument tillsammans med att klarlägga ISIS förmåga 

till krigföring bidrar till bilden om att en bedömning av motståndaren är avgörande i valet av 

taktiker och strategier. Poängteras gör också att motståndarens taktik kan skifta och anpassas 

för att nå framgång. Det är denna växeldragning som genererar synergieffekter och skiljer 

krig från andra fenomen. Beccaro använder sig av begrepp som teknologisk användning och 

terrorism som taktik och applicerar ISIS metoder för att påvisa att det är just en självständig 

organisation det rör sig om med andra mål än bara terrorism. Ett tydligt exempel som 

bekräftar den tes som drivs är att ISIS har valt att besitta territorium vilket en renodlad 

terrororganisation inte skulle göra men att ISIS å andra sidan inte heller utropar en särskild 

landgräns utan mer består utav en grupp människor med en gemensam övertygelse.8 En 

komplex aspekt i bedömandet av motståndaren är att några av begreppen som appliceras på 

ISIS även skulle kunna användas på exempelvis al-Qaida som enligt författaren är en 

renodlad terrororganisation.9 

 

                                                 
7 Beccaro, Andrea. Modern Irregular Warfare: The ISIS Case Study. Small 

Wars & Insurgencies. Vol. 29, nr. 2, 2018: 207-228. DOI: 10.1080/09592318.2018.1433469, 207-208. 
8 Ibid 210-211 
9 Ibid 208 
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Maurers mål är att undersöka om och vilka konventionella krigföringsförmågor ISIS har 

använt sig av. Han kommer fram till att ISIS i stor utsträckning nådde sina framgångar genom 

att föra krig på ett mer konventionellt sätt än irreguljärt men att detta skedde genom en 

utveckling inom organisationen. Maurer fokuserar på grundläggande förmågor såsom ledning, 

rörlighet och försörjning och därefter belyser vilka delar som kan igenkännas inom ISIS.10 

Det bärande argumentet från Maurer är att den militära delen av ISIS till stor del kan liknas 

vid västerländska förmågor som kännetecknas av konventionell krigföring. Maurer behandlar 

däremot inte inslagen av terrorism vilket gör att bilden som förmedlas endast visar på den 

konventionellt militära vinkeln och kanske inte ger en fullständig bild av organisationen som 

helhet. Maurer lyfter även frågan om hur en organisation som ISIS utvecklas från 

gerillakrigföring till krigföring likt en konventionell stat.11 Detta område ligger däremot 

utanför ramen för den här uppsatsen och lyfts endast för att påvisa aspekten att motståndaren 

kan taktikanpassa beroende på hur en angripare agerar. 

 

Metz angriper problemet från en annan vinkel och fokuserar främst på att diskutera kring 

tidigare studier och doktriner om USA:s sätt att bedriva COIN och belyser dess brister i 

modern krigföring. Författaren framhåller synen på doktrin och menar att en lyckad COIN-

kampanj behöver ett avgörande mot motståndaren och att alla upprorsmakare upphör att 

existera. Detta menar Metz är en föråldrad syn och att det är just ett litet kvarvarande 

motstånd som möjliggör att en stat kan få hjälp att återuppbyggas. Om det inte hade funnits 

något motstånd eller om upprorsmakarna skulle bli fredade så skulle detta enligt Metz 

innebära att den stödtagande staten skulle vara ointressant för andra att engagera sig i. Han 

föreslår istället en kontraterroristisk strategi som enbart fokuserar på att slå ut eventuella hot 

och därmed inte stödja eller återuppbygga en stat som behöver det.12 Han använder sig 

indirekt av argumentet att, om inte detta fungerar så borde det fungera att göra tvärtemot 

vilket kan ses något hypotetiskt. Metz påvisar alltså ingen situation där en kontraterroristisk 

strategi har varit mer framgångsrik än COIN. En tillgång för forskningsläget är att Metz 

belyser hur COIN har misslyckats tidigare och därmed gav möjlighet för ISIS att växa. Med 

                                                 
10 Maurer, Thomas. ISIS’s Warfare Functions: A Systematized Review of 

a Proto-state’s Conventional Conduct of Combat Operations. Small Wars & Insurgencies. Vol. 29, nr. 2, 2018: 

229-244. DOI: 10.1080/09592318.2018.1435238, 230. 
11 Ibid 238 
12 Metz, Steven. Abandoning Counterinsurgency: Reviving Antiterrorism Strategy. Parameters. Vol. 47, nr. 3, 

2017: 13-23. http://130.252.58.169/docview/2051199503?accountid=8325, 16-17. 

http://130.252.58.169/docview/2051199503?accountid=8325
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detta i åtanke så bidrar Metz med tankar om vilken typ av strategi som kan övervägas för att 

undvika ett nytt ISIS i framtiden. 

 

Etzioni presenterar ett antal synsätt på COIN och främst ur det amerikanska perspektivet. Han 

lyfter fram en skala beståendes av tre sätt att indela COIN och applicerar detta på USA:s 

handlingar i främst Irak och Afghanistan. Detta är intressant att studera i en 

forskningsöversikt då det kan ge en bild av hur COIN har växt fram som begrepp till vad det 

innebär just nu men även hur en organisation väljer att implementera COIN och lära sig samt 

utveckla konceptet efter hand som det prövas i praktiken. Den första nivån innebär ett stöd i 

mindre skala i form av mindre byggnationer och framförallt en dialog med lokalbefolkningen 

om vad framtida behov kan vara. Den andra tar avstamp i den första nivån med tillägget att 

det krävs en tydlig politisk legitimitet hos det styrande organet fritt från korruption. Etzioni 

förklarar det som kontraterrorism plus återuppbyggande av staten. Den tredje nivån innefattar 

båda föregående nivåer och adderar ett stöd för att i slutändan nå fram till en fullt fungerande 

demokratisk stat med system för fria val, ekonomi och utbildning. De främsta slutsatserna 

författaren drar av detta är att det är först på nivå två och tre som nationsbyggande återfinns 

och inte bara ett terrorismmotstånd som på den första nivån.13 Detta får vidare en större 

betydelse när Etzioni belyser fallen Irak och Afghanistan och där konstaterar att trots uttalad 

och nedtecknad doktrin för COIN så är misslyckandet i Afghanistan totalt och med flera 

likheter i Irak men med inslag av alla nivåer för COIN. Han belyser en viktig punkt för 

förståelsen av COIN när det appliceras i praktiken och använder sig då av den dåvarande 

Bushadministrationen som var av uppfattningen att en terrorbekämpande inriktning är 

tillräcklig och att en fungerande demokratisk stat automatiskt kommer att växa ur det 

maktvakum som har uppstått i samband med bekämpandet av upproret.14 Sammanfattningsvis 

kan huvudargumenten ses som att COIN aktivt måste appliceras och förstås av den utövande 

staten. Likt Metz så återfinns problematiken med det bristande inhemska stödet efter att det 

första initiala upproret har bekämpats. Argumentet för att en organisation eller stat kan 

utvecklas och lära sig inom COIN är även det viktigt då det får betydelse för hur COIN 

appliceras i framtiden i liknande scenarion. Slutligen påvisar Etzioni vikten av en långsiktig 

planering och ett stöd för denna planering av den återuppbyggande staten för att undvika en 

                                                 
13 Etzioni, Amitai. COIN: A study of strategic illusion. Small Wars & Insurgencies. Vol. 26, nr. 3, 2015: 345-

376. DOI: 10.1080/09592318.2014.982882, 350-351. 
14 Ibid 347-348 
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regression i utveckling likt Afghanistan där den främsta inkomsten fortfarande kommer från 

odling av opiater.15 

 

Cronin behandlar vidare USA:s syn på ISIS och hur denna organisation bäst bör bemötas. 

Han lyfter fram två argument som måste ingå i betraktandet av ISIS. Det första argumentet är 

att USA:s förmåga inte är dimensionerad för att möta en motståndare som ISIS. Författaren 

hävdar att förmågan fram till terrorattacken 9/11 nästintill uteslutande fokuserade på 

konventionell krigföring som efter attacken övergick i en kontraterroristisk strategi riktad mot 

al-Qaida.16 Cronin menar, likt Beccaro, att den COIN som var framtagen inte är applicerbar 

på ISIS eftersom dess organisationsstruktur och mål inte är jämförbar med al-Qaida.17 Detta 

stöds av Etzioni som belyser vikten av en långsiktig strategi om COIN ska användas för att nå 

maximal effekt. Det andra huvudargumentet som författaren lyfter fram är att den mest 

väsentliga skillnaden dessa två organisationer emellan ligger i finansieringen. En strategi som 

syftar till att skära av tillgångar och därmed begränsa al-Qaida fungerar inte på ISIS som till 

stor del blev självförsörjande genom bland annat innehav av olja efter 2012.18 

Sammanfattningsvis menar författaren att USA var dåligt förberedda på COIN i Irak och att 

en långsiktig strategi saknades vilket, vid upprepning kan leda till uppkomsten av 

organisationer som ISIS även i framtiden. Detta visar på det centrala i att dimensionera 

styrkan efter motståndet. Cronin diskuterar även möjligheten att bemöta ISIS med 

konventionella militära medel och därmed erkänna dess roll som pseudo-stat men avfärdar 

detta alternativ med grund att ett sådant krig skulle kunna bli mycket utdraget och saknar stöd 

rent inrikespolitiskt. Till skillnad från flertalet författare så utgår Cronin från att ISIS är att 

likna vid en pseudo-stat och belyser istället vikten av att kombinera medel som militära, 

diplomatiska och ekonomiska sanktioner. 19 

 

Dobbins & Jones lyfter även de upp debatten om misslyckad COIN under irakkriget och 

konstaterar att detta tillsammans med USA:s tillbakadragning 2011 möjliggjorde framväxten 

av ISIS. De fokuserar främst på två områden vilka är hur ISIS kunde växa sig starka efter 

bristfällig COIN men också hur ISIS bör bekämpas och vilka strategier som bör antas för att 

                                                 
15 Etzioni. COIN: A study of strategic illusion, 360. 
16 Cronin, Audrey Kurth. ISIS Is Not a Terrorist Group: Why Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist 

Threat. Foreign Affairs. Vol. 94, nr. 2, 2015: 87-98, 1. 
17 Ibid 3 
18 Ibid 4 
19 Ibid 7 
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undvika en liknande situation i framtiden. Författarna menar att USA och Europa står inför 

fyra strategiska val som spänner från en total urdragning till en fullskalig markoperation med 

flygunderstöd. De diskuterar likt de andra forskarna på området att det innebär orimliga 

förväntningar att helt utrota ISIS. Vidare avråder de från ett fullskaligt anfall med 

motiveringen att andra politiska problem kan uppstå i efterdyningarna vilket skulle sätta USA 

och Europa i en liknande situation som före ISIS uppkomst.20 Dobbins & Jones föreslår 

istället en strategi benämnd som ”Light Rollback” vilken placeras strax under ett fullskaligt 

anfall och innebär en militär närvaro med luftangrepp och användandet av specialförband likt 

den i Afghanistan men med tillägget att parallellt arbeta med samhällsuppbyggnad och den 

inhemska säkerhetsstyrkan i Irak. De belyser även till skillnad från flertalet andra forskare 

vikten av att begränsa kommunikationen och rekryteringen online för att nå en långsiktig 

effekt.21 Författarna lyfter även fram att ett upplöst ISIS kan bidra till att flera deltagare söker 

sig till organisationer som al-Qaida men att denna typ av terroristorganisation är ett hot som 

västvärlden är betydligt bättre på att hantera än en utdragen COIN kampanj. Avslutningsvis 

anser författarna att berörda stater i väst delar ansvaret för arbetet och att lösningen till stor 

del är långsiktighet för att stärka regionen mellanöstern genom att stödja arbetet för 

samhällsbyggnad. 

 

Forskningsöversikten visar att det finns olika åsikter om hur ISIS bör bemötas. Dels frågan 

om huruvida COIN bör användas men också om ISIS som proto-stat. Detta öppnar upp 

forskningsluckan att koalitionens framgångar ännu inte helt kan förklaras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Dobbins, James & Jones, Seth G. The End of a Caliphate. Survival. Vol. 59, nr. 3, 2017: 55-72. DOI: 

10.1080/00396338.2017.1325596, 61-62. 
21 Ibid 65 
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1.3  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida koalitionens framgångar kan förklaras utifrån 

ett teoretiskt ramverk om upprorsbekämpning eller strategi för konventionell krigföring. Detta 

avses testas med valda teorier beståendes av David Galulas Counterinsurgency warfare och 

Lonsdales The use of force. Teorierna ställs mot varandra för att skapa en bredd i 

förklaringskraften och påvisa ett jämförande element. 

 

Frågeställning 

I vilken utsträckning kan koalitionens framgångar mot ISIS förklaras utifrån Galulas 

COIN-teori eller Lonsdales konventionella strategi? 

1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att enbart undersöka händelser från vändpunkten 2015 och framåt då 

USA utökade sitt engagemang med strategin ”Two Red Arrows”. 22 Geografiskt fokuseras det 

på kärnan av ISIS territorium, Irak och Syrien och därmed inte de mindre fraktionerna i 

exempelvis Afghanistan, Fillipinerna och Afrika. Vidare undersöks endast koalitionens 

agerande ur ett strategiskt perspektiv med USA som ledare. Taktiska beslut och stridsteknik 

kan komma att påverka strategin men undersöks inte enskilt. Slutligen undersöks inte 

framväxten av ISIS som en proto stat. 

1.5  Disposition 

Uppsatsen delas in i fem kapitel med början på inledning, problemformulering, 

forskningsöversikt, syfte och frågeställning. Här presenteras den tidigare forskningen och 

dess identifierade lucka vilket frågeställningen utgår ifrån. Texten övergår i en teoridel där det 

teoretiska ramverket presenteras. Teorierna föregås av en introduktion av strategi som syftar 

till att leda fram till de avgränsade områdena för teoribildningen. Vidare presenteras 

forskningsdesignen och de metodologiska valen för uppsatsen. Detta mynnar ut i en 

operationalisering som knyter ihop teoribildningen med analysen. Slutligen presenteras 

resultatet med en tillhörande diskussion. Uppsatsen är disponerad så att läsaren ska få en så 

tydlig och följsam bild som möjligt. 

 

 

                                                 
22 Carter, Ash. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS. Belfer Center for Science and International 

Affairs. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School, october 2017, 21. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

Teoribildningen i den här uppsatsen syftar till att ge ett ramverk vilket medger en förståelse 

utifrån vilken empirin kan analyseras. I uppsatsen används två teoribildningar inom strategi 

men med olika infallsvinklar för att uppnå en högre förklaringskraft inför problemet. I 

sökandet av teori om konventionella militära maktmedel har några uppdagade problem tagits i 

beaktande. En betydande del av den teoribildning som finns att tillgå på området behandlar 

frågan om vad strategi är och mer sällan hur den kan tillämpas. I teori om COIN är det å andra 

sidan mera förekommande att den beskriver hur detta kan utföras om än på ett generellt plan. 

Detta inbyggda problem har lett fram till att den valda teorin om konventionella militära 

maktmedel behandlar strategi i praktiken för att uppnå en hög validitet i användandet av båda 

teoribildningarna. En av de främsta forskarna på ämnet strategi är Colin S. Gray som har 

publicerat en omfattande mängd material om vad strategi är och de olika delarna i militär 

maktutövning vilket således skulle kunna betraktas som en klassiker på området. 

Teoribildningarna som återfinns i Gray är däremot på ett högre abstraktionsplan än flertalet 

teorier om COIN som ofta är uppkomna efter observationer från officerare. Som alternativ för 

uppsatsen har istället en teori av David J. Lonsdale, vilken delvis är baserad på Grays tankar 

valts. Detta medger en större jämförbarhet teorierna emellan och är mer passande för 

uppsatsens omfattning. Som COIN-teori har David Galulas strategi ur Counterinsurgency 

Warfare valts.23 Den mest påtagliga kritiken mot Galula är att det är en äldre teori som kan 

vara svårare att applicera på samtida konflikter. Styrkan i Galula ligger i de generella koncept 

mer än recept som presenteras och därför ändå kan appliceras och ses som relevanta för ett 

brett spektrum av konflikter och krigföring. 

 

2.1  Strategi 

I begreppet strategi återfinns den högre nivån för planering. Att jämföra finns det strategier 

för såväl civila myndigheter, företag som försvarsmakter. Strategin förbinder målet med 

medlen och kan utföras med exempelvis diplomatiska, teknologiska eller militära medel. 

Inom militärstrategi finns det närmare definierat att strategi sammanbinder militära 

maktmedel med en politisk inriktning.24 Begreppet kan även delas in i formen att högst upp 

                                                 
23 Galula, David. Counterinsurgency warfare: theory and practice. Westport: Praeger Security International, 

2006[1964]. 
24 Jordan, David, Kiras, James D., Lonsdale, David J., Speller, Ian, Tuck, Christopher och Walton, C. Dale. 

Understanding Modern Warfare. 2. uppl. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 40. 
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återfinns en policy eller en inriktning för kriget som förs, därefter kommer en övergripande 

strategi som sedan utmynnar i militärstrategi, operationskonst och taktik om militära medel 

väljs som huvudmetod för att uppnå den tänkta policyn.25 Enligt Lonsdale bör 

policyinriktningen eller målet avgöra vilken typ av strategi som vidare används. Han 

poängterar även problematiken att lösa konflikter innehållandes statsuppbyggnad när hårda 

militära medel är det som står till förfogande.26 Vidare argumenterar Ring för att den militära 

makten kan delas in i fyra områden vilka är influera, stödja, tvinga och besegra där de två 

senare består av våld eller hot om våld vilket skulle vara själva essensen för militär 

maktutövning.27 När detta synsätt appliceras på COIN menar Nagl att det finns två tydliga 

vägar att gå. Han menar att ett alternativ är att besegra ett upprors väpnade styrkor med hård 

militärmakt. Detta skulle rent teoretiskt vara möjligt men problemet uppstår när motståndaren 

skiftar mellan att vara upprorsmakare och civil. Vidare menar Nagl att det andra alternativet 

är att slå ned ett uppror med hjälp av fler delar utefter maktutövningsskalan och begränsa 

stödet från civilbefolkningen till upprorsmakarna. Slutligen förespråkar Nagl det senare 

alternativet och argumenterar för att detta kan likna den konventionella krigföringens direkta 

och indirekta inriktningar.28 

 

Tillsammans med forskningsöversikten visar detta att den generella uppfattningen bland 

forskare och i litteraturen är att det skulle krävas något utöver hård militärmakt för att bedriva 

en framgångsrik COIN. Lösningen för problemet som uppsatsen utgår ifrån underlättas 

således med att belysa utfallet av koalitionens framgångar ur både ett COIN och ett 

konventionellt perspektiv. 

2.2  Counterinsurgency in the hot revolutionary war 

Den första teorin utgår från David Galulas som i sin bok Counterinsurgency warfare inleder 

med att beskriva hur upprorssidan bedriver sin krigföring. Detta görs för att bilda en förståelse 

för vilka motåtgärder som krävs. Galula övergår sedan i att belysa vilka problem som kan 

uppstå när detta uppror möts på ett konventionellt plan och därefter belyser hur ett irreguljärt 

hot istället bör bemötas. Han delar vidare in dessa motåtgärder i en steg för steg strategi.  

 

                                                 
25 Jordan, Kiras, Lonsdale, Speller, Tuck och Walton. Understanding Modern Warfare, 42. 
26 Ibid 41 
27 Ring, Stefan. Militärstrategins olika våldsdimensioner, I Krigsvetenskaplig årsbok 2004, Berndt Brehmer 

(red.). Stockholm: Försvarshögskolan, 2004, 2. 
28 Nagl. Learning to eat soup with a knife: counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, 26-29. 
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Galulas huvudargument för att konventionell krigföring inte fungerar på upprorsgrupper och 

gerillor är att de inte är bundna till en tydlig geografisk plats och inte kräver avgörande slag. 

Detta beror på att fienden inte är en statlig aktör med ett territorialt anspråk. Fienden kan 

istället anpassa sig och göra attacker som nålstick där det bäst lämpar sig. Vidare är 

upprorsgruppen beroende av lokalbefolkningens stöd för att genomföra dessa attacker och 

röra sig obehindrat över ett större område. Detta leder också till aspekten att en konventionell 

styrka inte kan anta samma taktik som den irreguljära för att slå tillbaka. Den sida som 

innehar stödet från lokalbefolkningen har alltså en betydande fördel i den fortsatta konflikten. 

Den konventionella styrkan är även beroende av den egna politiska ställningen vilket skulle 

göra ett irreguljärt uppträdande omöjligt.29 Att kraftsamla och slå en motståndare i ett visst 

område är normalt sett inget problem för den konventionella styrkan som är en starkare 

militärmakt. Problemen uppstår först efter detta då upprorsstyrkan kan omgruppera och 

återuppbygga sin ställning i området. Galula menar att det enda sättet för att förhindra detta 

och neka upproret en starkare ställning är med hjälp av lokalbefolkningens aktiva stöd i form 

av handling och inte bara konsensus. Till skillnad från konventionella krig inkluderas 

civilbefolkningen i mycket större utsträckning vilket ställer ytterligare krav på att den 

upprorsbekämpande sidan kan agera utanför den militära maktutövningen på en arena som är 

såväl politisk som ekonomisk. Avgörande för en sådan framgång är att presentera alternativ 

för lokalbefolkningen som är mer fördelaktiga än upprorsmakarnas. 30 Framgång behöver nås 

tidigt genom militära medel för att sedan övergå i politisk uppbyggnad. Galula argumenterar 

för att motståndet måste bekämpas tidigt så att lokalbefolkningen kan känna sig trygga och 

därefter vilja bidra med aktiva åtgärder för att förhindra upprorets styrketillväxt. 

Galula konkretiserar dessa resonemang till en strategi för COIN beståendes av åtta punkter. 

 

1. Koncentrera tillräckligt med väpnade styrkor för att bekämpa eller utvisa huvuddelen 

av de väpnade upprorsmakarna. 

2. Avsätt, för ett specifikt område, tillräckligt med väpnade styrkor för att förhindra 

återkomsten och styrketillväxten hos upprorsmakarna, dessa bör insättas i områden 

såsom byar och städer i närhet till civilbefolkningen. 

3. Etablera kontakt med lokalbefolkningen och kontrollera dess rörelser i syfte att 

begränsa kontakten med upprorsmakarna. 

                                                 
29 Galula. Counterinsurgency warfare: theory and practice, 50-51. 
30 Ibid 52-54 
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4. Bekämpa upprorsmakarnas politiska organisation. 

5. Upprätta ett tillfälligt myndighetsutövande i syfte att genomföra val. 

6. Pröva dessa myndigheter genom tilldelning av konkreta uppgifter, byt ut de 

inkompetenta, lämna stöd åt de aktiva ledarna och upprätta säkerhetsstyrkor. 

7. Utbilda en grupp ledare mot en nationalpolitisk rörelse. 

8. Vinn över eller förtryck de återstående upprorsmakarna.31 

 

2.3  The use of force 

Lonsdales teori om konventionell militär maktutövning bygger vidare på ett flertal tänkares 

idéer inom strategi och omsätter detta i praktiken till vad han kallar The practice of strategy.32 

Detta mynnar ut i fem konkretiserade begrepp som visar på hur militär maktutövning kan 

appliceras och omsättas i en konflikt av konventionell karaktär. 

 

Försvar (Defence) 

Detta begrepp består av en fysisk handling som ämnar förhindra ett angrepp och är i stor 

utsträckning själva existensberättigandet för en försvarsmakt. Ett försvar fyller två syften 

vilka är att slå tillbaka en motståndare och att förhindra skador vid en attack. Vidare menar 

Lonsdale att det traditionella synsättet för begreppet är att försvar sker när någon utomstående 

söker åsamka skada till en stat men argumenterar även för att förebyggande attacker kan ses 

som ett slags offensivt försvar. Han förstärker detta med problematiken om legitimitet och 

konstaterar att uppfattningen och utförandet av försvaret kan få strategiska konsekvenser om 

det sker på främmande mark.33 

 

Avskräckning (Deterrence) 

Avskräckning är en psykologisk inställning som syftar till att motståndaren inte ska våga sig 

på ett angrepp. Detta anspelar på föreställningen om ett förutbestämt motstånd och syftar till 

att uppnå en tröskeleffekt. Effekten av avskräckning ligger i hur trovärdigt en angripare anser 

motståndet vara. Detta innebär att effekten av avskräckning blir svår att mäta då den ständigt 

skiftar beroende på vem den riktar sig mot. Lonsdale förklarar begreppet med att en viss 

effekt uppstår då det används mellan exempelvis nukleära militärmakter och en annan vid 

                                                 
31 Översättningsvalidering 2019-05-03 av Orla Fehrling, Försvarshögskolan. 
32 Jordan, Kiras, Lonsdale, Speller, Tuck och Walton. Understanding Modern Warfare, 61. 
33 Ibid 62 
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bekämpandet av terrorister. Lonsdale menar att en lyckad avskräckning kräver kriterierna 

förmåga, engagemang och kommunikation. Trots att dessa uppfylls är det inte säkert att de får 

önskad effekt. I fallet av terrorismbekämpning kan den kulturella skillnaden och de normativa 

reglerna skilja så mycket att avskräckningen tappar effekt. Eftersom den bygger på 

trovärdighet så kräver den även till viss del att de motstående parterna agerar rationellt vilket 

exempelvis självmordsattacker inte kan anses vara. Detta leder in till avskräckning genom att 

förneka en motståndare möjligheten att utföra en attack. Lonsdale exemplifierar detta som att 

den rationella avskräckningen möjligtvis inte fungerar på en terrororganisation men genom att 

skydda ett objekt i den utsträckning att organisationen misslyckas så kan detta få negativa 

konsekvenser för den angripande parten.34 

 

Tvång (Compellence) 

Begreppet liknar avskräckning till innehållet men gör samtidigt en stark distinktion. Medan 

avskräckning anspelar på rädslan att förlora så innefattar begreppet tvinga att aktivt få en 

aktör att utföra de önskade handlingarna genom hot om våld. Detta är ett av de yttersta 

maktmedlen som återfinns i en militärmakt för att påtvinga en önskan. Att tvinga anspelar 

även det på en psykologisk föreställning om att den tvingade aktören är i ett sådant underläge 

att den inte ser något annat val än att vika sig för viljan.35 

 

Uppvisad förmåga (Posturing) 

Precis som i avskräckning och tvång som inriktningar finns även här en inbyggd aspekt om 

hur en aktör uppfattas. Detta uppträdande och poserande kan göras genom uppvisningar av 

militärmakten i offentliga sammanhang såsom parader men även genom exempelvis 

teknologisk anskaffning. Begreppet är intetsägande om en aktörs reella förmågor men kan för 

en motståndare upplevas som trovärdigt. En motståndare kan exempelvis uppfatta att en stat 

besitter förmågan till flygunderstöd eftersom de har anskaffat ett hangarfartyg när detta inte 

nödvändigtvis är realiteten.36 

 

Anfall (Offence) 

En offensiv eller anfall är det yttersta av maktmedel och inkluderar användandet av våld. Här 

är det inte längre psykologiska effekter i en strategisk mening utan kinetisk energi i form av 

                                                 
34 Jordan, Kiras, Lonsdale, Speller, Tuck och Walton. Understanding Modern Warfare, 62-63. 
35 Ibid 64 
36 Ibid 65 
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krig. Att använda våld som maktmedel kan göras på flera sätt såsom ockupation eller 

avväpning. Dessa strategiska inriktningar mynnar ut i taktiska handlingar som är mer mätbara 

än de psykologiska effekterna i andra maktmedel. Här blir även de taktiska handlingarna mer 

påtagliga för strategin och kan få direkta konsekvenser för densamma. Lonsdale exemplifierar 

detta med att amerikanska drönarattacker har nått taktiska framgångar mot islamistiska 

upprorsmakare men inte påverkat den större strategiska bilden i någon positiv bemärkelse.37 

 

Diverse (Miscellaneous) 

Det sista militära maktmedlet i Lonsdales strategi inbegriper handlingar som inte direkt kan 

placeras i något av de andra facken. Övriga handlingar kan vara exempelvis humanitärt stöd 

och katastrofhjälp. Detta verktyg ställer höga krav på flexibiliteten och förmågan att anpassa 

militären till den givna uppgiften. Här används militären främst till uppgifter som inte är 

typiskt militära utan som ett stöd till andra myndigheter såsom polisen utan att för den delen 

ta över polisiära uppgifter.38 

  

                                                 
37 Jordan, Kiras, Lonsdale, Speller, Tuck och Walton. Understanding Modern Warfare, 65. 
38 Ibid 65-66 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Utgångspunkten för uppsatsen är att den genomförs som en teorikonsumerande studie. I 

denna typ av forskningsdesign står fallet i centrum och teorierna syftar till att förklara utfallet 

varför det blev som det blev.39 Även om detta inte bidrar direkt till utvecklingen av teorier 

eller möjliggör att ett annat fall prövas på samma premisser så finns fortfarande möjligheten 

att dra slutsatser om det valda fallet vilka kan vara användbara utifall en liknande situation i 

framtiden.40 Här finns både en inbyggd tillgång och kritik för tillvägagångssättet. Resultatet 

kan bidra till en ökad förståelse i det givna fallet men är möjligtvis svårare att applicera på 

andra typer av fall. Vidare genomförs uppsatsen med en kvalitativ ansats för att studera 

beteenden och agerande på djupet mer än att kvantifiera olika företeelsers förekomst.41 

Eftersom det är ett specifikt område som avses i problemformuleringen och som ska förklaras 

med stöd av teoribildningen kommer detta genomföras som en enkelfallsstudie vilket i viss 

utsträckning motiverar den valda forskningsdesignen genom att isolera fenomenet i ett fall.42 

Det jämförande elementet ligger här alltså inte i att studera flera fall men att istället förklara 

utfallet utifrån två teoretiska synsätt. Denna typ av design lämpar sig väl för att studera den 

för problemet givna händelsen. Eftersom fallet har förflutit i tid så skulle det inte vara möjligt 

att göra observationer under tidens gång. Fallstudie blir här ett fördelaktigt verktyg för att 

studera fenomenet med koalitionens strategi och att sätta detta i en kontext mot ISIS.43 En 

begränsning med enkelfallsstudien är att resultatet riskerar bli specifikt för det givna fallet 

men som tidigare beskrivits är det inte generaliserbarheten som står i centrum för uppsatsen. 

 

3.2 Val av fall 

Valet av fall i form av koalitionens bekämpande av ISIS har valts på grunderna att det är en 

konflikt som innehåller flera olika element ur en strategisk synpunkt. Vidare finns det en 

diskussion i tidigare forskning där det råder delade meningar om en organisation som ISIS 

                                                 
39 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, 42. 
40 Ibid 89-90 
41 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, 

69-70. 
42 Ekengren, Ann-Marie och Hinnfors, Jonas. Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2012, 78. 
43 Johannessen och Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 56-57. 
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ska bekämpas med COIN eller konventionella medel. Genom att belysa just detta aktuella fall 

kan resultatet bidra till hur man kan se på liknande konflikter i framtiden och vad strategierna 

har för betydelse. 

3.3 Metod för datainsamling och analys av data 

Insamlingen av data sker här genom att studera och analysera texter om det valda fallet. Detta 

görs för att studera den underliggande meningen i texterna vilket bidrar till bilden om vad 

som faktiskt har utspelat sig i fallet.44 I den valda forskningsfrågan om koalitionens framgång 

mot ISIS är det av intresse att studera de handlingar och agerande som ledde fram till detta. 

De valda teorierna är även de baserade på mänskliga handlingar som påverkar en konflikt mer 

än att bara belysa detta som objektiva kvantitativa beslut. Det huvudsakliga materialet för 

uppsatsen är således vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur som behandlar dessa 

ställningstaganden och beslut. Alternativa metoder för datainsamling såsom fältobservationer 

eller intervjuer skulle i det här fallet inte vara praktiskt möjligt då det dels rör sig om en hårt 

ansatt krigszon men även om högt uppsatta amerikanska beslutsfattare. Med utgångspunkt i 

denna problematik blir således metoden för insamling av data och analys av denna snarlik. 

 

Vidare behöver den insamlade datan behandlas på ett sätt som gör den hanterbar och 

överskådlig i arbetet. Detta görs genom en kvalitativ textanalys.45 För att säkerställa en 

transparens och validitet mellan teori och empiri kommer detta att bindas ihop med en 

operationalisering och analysverktyg som beskriver hur olika uppkomna fenomen har tolkats. 

Indikeringen av relevanta delar ur texterna kommer ske genom att premisser ur 

analysverktyget uppfylls och således bidrar till svar i problemets lösande.46 

Operationaliseringen med analysverktyg bidrar till uppsatsens intersubjektiva prövbarhet och 

möjliggör att arbetet kan återskapas på samma premisser.47 

3.4 Material och källkritik 

Materialet som används i uppsatsen utgår i huvudsak från fallet och vilka händelser som 

utspelades. För att undersöka vilka beslut som fattades från koalitionens sida har ett antal 

dokument använts som sammantaget behandlar USA:s utrikespolitiska ställning till konflikten 

                                                 
44 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 211. 
45 Ibid 216-217 
46 Ibid 228-229 
47 Ibid 25 
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mot ISIS. En av de främsta källorna är den dåvarande amerikanska försvarsministern Ash 

Carters redogörelser för de olika besluten. Även en rapport om USA:s policy och användandet 

av militärmakt mot ISIS skapad av Congressional Research Service används. Carters 

redogörelser får ses som en primärkälla då han själv är författaren. Båda källorna kan ses som 

oberoende och är av karaktären att de mer beskriver generella händelser. Innehållet går även 

att bekräfta med ytterligare källor.48 Även Al-Bayati är en form av primärkälla i litteraturform 

om än baserad på uttalanden och ställningstaganden. Detta material utgör den huvudsakliga 

empirin för undersökningen och används för att bekräfta varandra för att skapa en så 

rättvisande bild som möjligt. Materialet har behandlats utifrån källkritiska kriterier där 

tendenskriteriet har valts att lyftas fram här.49 Baserat tendenskriteriet så skulle det kunna 

finnas möjlighet att källorna är svagare. I Carters fall är det egna ord från en person utsedd till 

försvarsminister. Detta ger upphov till tanken att bilden som förmedlas riskerar att vara något 

förskönad. Detta gäller även för rapporten av CRS som visar på kongressens 

ställningstagande.50 

 

Källorna ligger nära i tiden och är på sätt enklare att styrka med hjälp av offentliga uttalanden 

och vetenskapliga artiklar såsom i forskningsöversikten för att påvisa sanningshalten. Det 

sista materialet som används för analys är en vetenskaplig artikel av David E. Johnson där 

även han diskuterar de beslut som fattades och hur problemet borde angripits istället. Denna 

källa utgår främst från offentliga uttalanden och handlingar. Tendensiöst är artikeln något 

starkare då det inte finns ett uppenbart motiv att försköna bilden av handlingarna. Källan 

inkluderas för att bekräftas av primärkällorna och på så sätt stärka bilden.51 

 

Forskningsetiska överväganden har gjorts men då materialet består av publicerat material och 

inte exempelvis intervjuer så har detta bedömts få en mindre påverkan på människorna bakom 

materialet. Översättningarna från engelska till svenska har validerats med hjälp av 

engelskalärare vid Försvarshögskolan och tillstånd att citera har medgivits.52 

                                                 
48 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 292-293. 
49 Thurén, Torsten. Källkritik, 3. uppl. Stockholm: Liber, 2013, 7-8. 
50 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängneru. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 294-295. 
51 Ibid 297 
52 Johannessen och Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 61-62. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Utmaningen i att uppnå hög validitet och i synnerhet begreppsvaliditet i uppsatsen är 

översättningen från teoretiska till mätbara analytiska begrepp. För att uppnå en hög 

begreppsvaliditet genomförs en operationalisering som redovisar hur ett teoretiskt begrepp har 

tolkats samt resonemanget bakom detta. Värdeord med flera betydelser har brutits ut och 

viktats utan att för den anledningen kvantifieras. Genom att ha en närhet mellan teoretiska och 

operationella indikatorer anses begreppsvaliditeten öka.53 För att uppnå en hög reliabilitet har 

materialet studerats noggrant samt att en argumentation om dess innehåll förs kontinuerligt 

vilket tydliggör att rätt innehåll mäts och inga feltolkningar gjorts.54 Eventuella fel mellan 

materialet och verkligheten faller således under den källkritiska diskussionen. 

3.6 Operationalisering 

Viktningen för indikatorerna sker med JA, NEJ eller DELVIS. För att indikatorn ska anses 

uppfylld och benämnas med JA krävs att alla indikatorer är uppfyllda. För NEJ krävs det att 

ingen indikator uppfylls och för DELVIS krävs det att en eller flera indikatorer uppfylls. 

 

3.6.1 Galulas strategi för upprorsbekämpning 

Koncentrera tillräckligt med väpnade styrkor för att bekämpa eller utvisa huvuddelen av de 

väpnade upprorsmakarna 

Den första punkten i Galulas strategi innehåller nyckelord såsom tillräckligt och väpnade 

styrkor. Punkten tolkas som att koalitionen i ett inledande skede satte in väpnade styrkor. För 

att undvika att vikta hur mycket tillräckligt är så kommer detta att belysas genom att titta på 

koalitionens beslutsfattare och undersöka deras syn på tillräckligt överensstämde med det 

faktiska antalet som insattes. Syftet med operationen ska vara att öppna upp för fortsatta 

handlingar i området.55 

 

 

 

                                                 
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 60. 
54Ibid 64-65 
55 Galula. Counterinsurgency warfare: theory and practice, 75. 
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Avsätt, för ett specifikt område, tillräckligt med väpnade styrkor för att förhindra återkomsten 

och styrketillväxten hos upprorsmakarna, dessa bör insättas i områden såsom byar och städer i 

närhet till civilbefolkningen 

Punkten undersöks genom att undersöka huruvida koalitionens väpnade styrkor fokuserades i 

närheten av befolkningen eller mot det fortsatta bekämpandet av upprorsmakarna. Även här 

tolkas ordet tillräckligt med att mängden trupper överensstämde med beslutsfattarnas åsikt 

och önskan. För att punkten kan anses uppfylld krävs att koalitionens styrkor befinner sig i 

den direkta närheten till lokalbefolkningen och stödjer denna.56 

 

Etablera kontakt med lokalbefolkningen och kontrollera dess rörelser i syfte att begränsa 

kontakten med upprorsmakarna 

Denna punkt hänger till viss del ihop med de föregående men med tillägget att kontrollera 

civilbefolkningens rörelser. Detta gör påståendet svårt att mäta framförallt med hänseende till 

vad som är kontroll och tillräcklig kontroll. Inför analysen tolkas punkten som att en kontakt 

har etablerats med lokalbefolkningen och tydliga åtgärder att förhindra samröre har gjorts. 

Centralt för punkten är att skydda befolkningen från att bli påtvingade upprorsmakarnas vilja 

och propaganda.57 Det avses alltså inte mätas i hur stor utsträckning detta har skett utan 

endast en förekomst. 

 

Bekämpa upprorsmakarnas politiska organisation 

Tolkningen av punkten sker genom att aktiva åtgärder har satts in för att förhindra eller 

begränsa upprorsmakarnas ledningsstruktur och förmåga att styra lokalbefolkningen. Då ISIS 

kan liknas vid en militär organisation med diktatoriska inslag framför en politisk så kan det 

här ses som att de två sammanfaller. Inskränkningar på ledningen utförs genom att högt 

uppsatta ledare avsätts genom polisiära insatser. Dessa kan ske med antingen den lokala 

polisen eller en tillfälligt upprättad säkerhetsstyrka.58 

 

Upprätta ett tillfälligt myndighetsutövande i syfte att genomföra val 

Punkten i strategin kommer i analysen tolkas som att försök till att upprätta tillfälliga 

myndigheter gjordes eller inte. För att skapa en nyanserad bild inkluderas även försök till 

detta även om de inte lyckades. Punkten undersöks bara men hänseende till 

                                                 
56 Galula. Counterinsurgency warfare: theory and practice, 78. 
57 Ibid 83-85 
58 Ibid 87 
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myndighetsutövning och inte till val även om detta skulle kunna varit ett mer långsiktigt mål 

från koalitionens sida. Detta skulle vara första steget mot en självständighet för 

lokalbefolkningen utan upprorsmakarnas påtryckningar.59 

 

Pröva dessa myndigheter genom tilldelning av konkreta uppgifter, byt ut de inkompetenta, 

lämna stöd åt de aktiva ledarna och upprätta säkerhetsstyrkor 

I övergången av ansvaret för myndigheter och styre så bör det finnas en viss testperiod. Detta 

bör göras i syfte att lämna över ansvaret till det lokala styret succesivt och säkerställa att dess 

styre är tillräckligt.60 Galula menar även att en grundförutsättning för lyckad COIN är att 

lokalbefolkningen känner sig säker och detta bör lämpligtvis göras med säkerhetsstyrkor. 

Punktens innebörd tolkas således som att det finns en övergångsperiod där koalitionen styr 

parallellt med det lokala styret. Ett ömsesidigt förtroende skapas där de politisk styrande 

bevisar sig själva och därmed blir betrodda med uppgifter.61 

 

Utbilda en grupp ledare mot en nationalpolitisk rörelse 

Innebörden i påståendet från Galula är att lokalbefolkningen långsiktigt ska ha upprättat ett 

gott statsskick utan upprorsmakarnas inblandning. Detta skulle kräva kompetenta människor i 

det politiska systemet utan yttre inblandning från andra stater. Ett väletablerat parti som går 

emot upprorsmakarna är centralt och medför att förändring effektivt kan implementeras. En 

indikator på att påståendet har blivit uppfyllt är således att lokala, kompetenta politiker driver 

en självständig myndighetsapparat i syfte att utkonkurrera upprorsmakarnas styre. 

 

Vinn över eller förtryck de återstående upprorsmakarna 

Det sista steget i upprorsbekämpningen syftar till att slå ner det återstående motståndet. 

Galula hävdar att detta steg inte alltid är nödvändigt om de tidigare stegen har lyckats bra. 

Upprorsmakarnas inflytande får ett naturligt slut med en förstärkt statsapparat. Om upproret 

ska bekämpas helt föreslås mindre militära resurser och mer polisiära. Ett sista alternativ är att 

erbjuda upprorsmakarna en fristad i det nyupprättade samhället.62 Indikatorer på att denna 

punkt har blivit uppfylld är till stor del att tidigare punkter har lyckats men också ökade 

polisiära insatser och diskussion om amnesti för upprorsmakarna.  

                                                 
59 Galula. Counterinsurgency warfare: theory and practice, 89. 
60 Ibid 91 
61 Ibid 57 
62 Ibid 93-94 
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Galulas strategi för upprorsbekämpning Indikatorer – Förekommer/förekommer inte 

Koncentrera tillräckligt med väpnade styrkor för 

att bekämpa eller utvisa huvuddelen av de 

väpnade upprorsmakarna 

• Väpnade styrkor insattes. 

• Koalitionens militära beslutsfattare fick 

tilldelat enligt dem en tillräcklig styrka 

Avsätt, för ett specifikt område, tillräckligt med 

väpnade styrkor för att förhindra återkomsten 

och styrketillväxten hos upprorsmakarna, dessa 

bör insättas i områden såsom byar och städer i 

närhet till civilbefolkningen 

• Koalitionens styrkor fokuserades vid 

lokalbefolkningen 

• Koalitionens styrkor arbetar nära 

lokalbefolkningen och skyddar denna 

Etablera kontakt med lokalbefolkningen och 

kontrollera dess rörelser i syfte att begränsa 

kontakten med upprorsmakarna 

• Lokalbefolkningens eller utomståendes 

kontakt med upprorsmakarna begränsas 

fysiskt och/eller teknologiskt 

Bekämpa upprorsmakarnas politiska 

organisation 

• Högt uppsatta ledare avsätts eller 

arresteras genom polisiära insatser 

Upprätta ett tillfälligt myndighetsutövande i 

syfte att genomföra val 

• Koalitionen bidrog med stöd till 

lokalbefolkningen att skapa en politisk 

självständighet 

Pröva dessa myndigheter genom tilldelning av 

konkreta uppgifter, byt ut de inkompetenta, 

lämna stöd åt de aktiva ledarna och upprätta 

säkerhetsstyrkor 

• Det politiska styret sker parallellt mellan 

koalitionen och det lokala styret. 

• Säkerhetsstyrkor och/eller polisiärt 

väsen upprättades med stöd av 

koalitionen 

Utbilda en grupp ledare mot en nationalpolitisk 

rörelse 

• Lokala politiker erkänns för sin 

kompetens och tillåts att arbeta 

självständigt i myndighetsutövandet. 

Vinn över eller förtryck de återstående 

upprorsmakarna 

• Upprorsbekämpningen övergår från 

militära till polisiära insatser. 

• Amnesti erbjuds för upprorsmakare 
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3.6.2 Lonsdales The use of force 

Försvar 

Den första delen i Lonsdale är central för en försvarsmakt. Då punkten främst fokuserar på att 

skydda sig från en angripare är den svårare att mäta som i fallet där koalitionen i viss 

utsträckning för krig på annan mark än egen. Begreppet har emellertid tolkats som att även 

vissa offensiver kan vara en form av försvar. Indikatorer för detta kan då vara att slå mot en 

motståndare baserat på underrättelser och inte enbart vid ett angrepp. En annan aspekt skulle 

kunna vara att ett effektivt försvar kan vara att gå till krig mot en motståndare på främmande 

mark i syfte att förhindra ett angrepp på egen mark. En indikator för detta är att motståndaren 

utgör ett sådant hot att det lämpligaste försvaret är att anfalla denna först. 

 

Avskräckning 

Avskräckning är i sig svårt att mäta eftersom det bygger på vad motståndaren uppfattar som 

farligt för en själv. En tydlig grund är emellertid att staten som utövar detta har en militär 

förmåga som i teorin kan ses som överlägsen för att skapa en trovärdighet. En annan 

avgörande faktor för avskräckningens framgång är att båda parter använder samma normativa 

regler för krigföring. Även avskräckning genom förnekande av attacker skulle kunna ha en 

viss effekt. Indikatorer till analysen blir således om koalitionen hade en överlägsen militär 

förmåga som skapar en trovärdighet som militär maktutövare samt att både koalitionen och 

ISIS använde sig av liknande normativa regler. 

 

Tvång 

Kärnan i att tvinga en motståndare till att utföra en önskan är hotet om våld. Detta bygger 

delvis på tidigare begrepp där en förmåga att utföra ett sådant hot krävs för att skapa 

trovärdighet. För fallet så skulle detta bygga på att koalitionen, genom hot om våld skapade 

ett tillbakadragande av ISIS. Indikatorer för detta är uttalade hot från koalitionens sida samt 

om förmågan att utföra hoten finns. 

 

Uppvisad förmåga 

För detta begrepp skulle ISIS agerande kunna påverkas av hur de tror att koalitionen skulle 

agera utifrån vilka förmågor de besitter. Begreppet har vidare tolkats som att koalitionens 

numerär och andelen utbildade soldater och officerare skulle kunna påverka ISIS syn på dess 

förmåga. Indikatorer är således huruvida koalitionen nyttjade kvalificerade trupper och i 
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vilken mängd. Då mängd och utsträckning är svårt att påvisa utan att kvantifiera båda sidor så 

avses styrkeförhållandet mellan koalitionen och ISIS. Med begreppet avses det inte mätas 

vilken effekt den kan ha fått på ISIS. Det fokuseras istället på huruvida koalitionen kan ses ha 

använt uppvisad förmåga som ett militärt maktmedel 

 

Anfall 

Begreppet innefattar det yttersta för militär maktutövning och är en metod att nå den 

långsiktiga sammantagna strategin. Indikatorer för anfall blir här om koalitionen har använt 

sig av ren kinetisk energi som krigföring och om detta har lett till positiva strategiska effekter. 

Att mäta specifikt de positiva effekterna av våldshandlingar är komplicerat då de kan innebära 

framgång lokalt i olika slag men påverka strategin negativt. Det ämnas vidare bara undersökas 

om indikatorn för aktivt våld har blivit uppfylld och därefter i slutsatserna diskutera om 

huruvida det var framgångsrikt för strategin eller inte. 

 

Diverse 

Uppgifterna för diverse såsom humanitärt och politiskt stöd går utanför det typiska militära 

maktutövandet. Indikatorer för att punkten diverse har uppnåtts har i förhållning till fallet 

tolkats som att koalitionen bidrog med stöd till den lokala politiska apparaten, stöttning av 

polisiära insatser mot motståndaren samt ett stöd till lokalbefolkningen i form av säkerhet. 

Begreppet stöd tolkas som stöttning med ekonomiska medel och/eller kompetens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Måns Larsson 2019-05-07  

1OP415 

Sida 25 av 41 

 

Lonsdales The use of force Indikatorer – Förekommer/förekommer inte 

Försvar • Förebyggande anfall 

• Krigföring på främmande mark 

Avskräckning • Överlägsen militär förmåga 

• Liknande normativa regler för 

krigföring 

• Förnekar motståndaren att utföra 

attacker 

Tvång • Framkalla ett tillbakadragande genom 

hot om våld 

• Förmågan att utföra hotet finns 

Uppvisad förmåga • Ett för koalitionen överlägset 

styrkeförhållande. 

• Utbildade soldater och officerare inom 

koalitionen 

Anfall • Aktiva våldshandlingar. 

Diverse • Politiskt stöd 

• Polisiärt stöd 

• Katastrofhjälp 
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4. Analys 

4.1  Galulas strategi för upprorsbekämpning 

Koncentrera tillräckligt med väpnade styrkor för att bekämpa eller utvisa huvuddelen av de 

väpnade upprorsmakarna 

USA har i efterdyningarna av irakkriget fortsatt med militära operationer mot ISIS. 

Operationerna har letts av den amerikanska Combined Joint Task Force och har utförts mot 

legitima mål inom ISIS i ett flertal länder såsom Irak, Syrien och Libyen i syfte att försvaga 

organisationen. Attackerna har främst bestått av riktade anfall med luftangrepp och UAV.63 

Grundidén för omfattningen av den militära insatsen var till stor del att stödja lokala styrkor i 

Irak men även syriska rebeller. Denna inriktning fick ett lägre genomslag än förväntat och 

sammantaget med urdragningen från Irak 2011 kan detta ses som uppkomsten för ISIS.64 I 

oktober 2015 fattade emellertid Obamaadministrationen beslut om att intensifiera 

engagemanget och inledde ett starkare samarbete med den syrisk-arabiska koalitionen samt 

flygunderstöd från Turkiet vilket ledde till större framgångar än tidigare och slutligen 

möjliggjorde framryckningar mot Mosul och Raqqa.65 Carter hävdar även att USA:s president 

vid tidpunkten, Barack Obama, inte nekade en enda förfrågan om resurser.66 

 

Avsätt, för ett specifikt område, tillräckligt med väpnade styrkor för att förhindra återkomsten 

och styrketillväxten hos upprorsmakarna, dessa bör insättas i områden såsom byar och städer i 

närhet till civilbefolkningen 

Fram till vändpunkten 2016 hade den militära insatsen främst bestått av riktade attacker mot 

ledare och högt uppsatta. Kraften samlades därmed inte till områden med civilbefolkning men 

i ett skede som detta när ISIS i det närmsta är att förknippa som proto-stat skulle detta kunna 

ses sammanfalla. De riktade attackerna syftade således till att slå ut högvärdiga mål som 

befann sig på samma platser som civilbefolkningen. I detta skede kan ISIS metoder för 

krigföring i det närmaste liknas vid konventionell med medel som ockupationer av irakiska 

och syriska städer.67 Detta skulle alltså innebära att attackerna istället fokuserades på mål i 

närheten av lokalbefolkningen i syfte att möjliggöra en framtida framryckning till dessa 

                                                 
63 Blanchard, Christopher M. och Humud, Carla E. The Islamic State and U.S. Policy. Rapport: R43612. 

Washington D.C: Congressional Research Service, september 2018, 8. 
64 Bayātī, Ḥāmid. A new counterterrorism strategy: why the world failed to stop al Qaeda and ISIS/ISIL, and 

how to defeat terrorists. Santa Barbara: Praeger, 2017, 68-72. 
65 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 19-20. 
66 Ibid 17 
67 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 3. 
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områden. Johnson styrker detta och hävdar att det centrala i den amerikanska COIN doktrinen 

är skyddandet av befolkningen men att USA vid tidpunkten hade intagit en strategisk 

gruppering av sina styrkor och därmed inte var i den fysiska närheten av lokalbefolkningen.68 

 

Etablera kontakt med lokalbefolkningen och kontrollera dess rörelser i syfte att begränsa 

kontakten med upprorsmakarna 

I galulas teori förutsätts det att den anfallande styrkan redan har etablerat sig i ett område där 

lokalbefolkningen och upprorsmakarna står sida vid sida. Syftet med att begränsa 

lokalbefolkningens kontakt blir här att förhindra att fler ansluter sig till upproret. För att utgå 

från galulas koncept kan det för det aktuella fallet jämföras med de människor från 

utomstående länder som beslöt sig för att ansluta till ISIS. Från vändpunkten och fram till 

hösten 2018 har antalet anslutande minskat betydligt genom en utnötning som skulle kunna 

innebära att organisationen har blivit mindre attraktiv.69 Detta är emellertid endast en effekt 

och inget som koalitionen arbetade aktivt för att förhindra. Vidare har rekryteringen och 

kommunikationen i stor utsträckning skett över internet med sociala medier vilket med den 

stora omfattning det innebär tillsammans med avancerat teknologiskt kunnande gjort det 

mycket svårt för de inblandade underrättelsetjänsterna att kartlägga.70 

 

Bekämpa upprorsmakarnas politiska organisation 

Som presenterat tidigare av Congressional Research Service har de främsta medlen varit 

riktade strategiska attacker mot ISIS ledning. Den fysiska närheten och marktrupper har 

saknats i större utsträckning. Johnson menar att detta skiljer sig från tidigare amerikanska 

COIN-kampanjer och att fokus mot ISIS istället ligger på att fördriva ISIS från främst Irak 

och därefter inte vidare engagera sig i statsuppbyggnad.71 Denna bild skiljer sig helt från 

galulas idé som menar att det krävs ett nära samarbete med polisiära insatser för att COIN ska 

lyckas.72 Metoderna som Carter förmedlar i störtandet av ledningen innefattar luftangrepp och 

marktrupper vilket mer liknar modellen som användes i Afghanistan av amerikanska 

                                                 
68 Johnson, David E. Fighting the "Islamic State" the case for US ground forces (Special Commentary). 

Parameters. Vol. 45, nr. 1, 2015: 7-11. http://130.252.58.169/docview/1692810073?accountid=8325, 8. 
69 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 3. 
70 Bayātī. A new counterterrorism strategy: why the world failed to stop al Qaeda and ISIS/ISIL, and how to 

defeat terrorists, 88-90. 
71 Johnson. Fighting the "Islamic State" the case for US ground forces (Special Commentary), 14. 
72 Galula. Counterinsurgency warfare: theory and practice, 87. 
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specialstyrkor.73 Även detta skiljer sig mycket från idéen om att avsätta ledningen med 

polisiära insatser. 

 

Upprätta ett tillfälligt myndighetsutövande i syfte att genomföra val  

USA:s ställningstagande till myndighetsutövande är tydligt och innebär att de lokala 

politikerna i så stor utsträckning som möjligt bör sitta kvar och bygga upp det politiska 

systemet. Det är emellertid en komplex situation där den största delen av koalitionen utgörs 

av lokala styrkor. Frågan om myndighetsutövandet kan ses som tudelat med en del i Irak och 

en annan i Syrien. Stödet bestod främst av att utvecklingspunkter har identifierats. Från den 

amerikanska sidan har alltså punkter framförts hur lokala politiker i Irak kan utveckla det 

nuvarande systemet.74 Gällande Syrien så förekom det främst en diplomatisk kontakt från 

koalitionens sida i syfte att avsätta Assadregimen med anhängare och istället låta de 

kvarvarande statstjänstemännen fortsätta att bygga upp det politiska systemet.75 Den syriska 

motståndsrörelsen stöttades även med vapen för att möjliggöra ett störtande av sittande 

politiker i Syrien.76 Detta är emellertid ingen stöttning i det politiska systemet utan mer 

logistiska och teknologiska. 

 

Pröva dessa myndigheter genom tilldelning av konkreta uppgifter, byt ut de inkompetenta, 

lämna stöd åt de aktiva ledarna och upprätta säkerhetsstyrkor 

Carters inriktning över den större delen av hans mandatperiod bestod av att genomföra vad 

han kallade ”lasting defeat”. Detta gick ut på att dels slå ISIS men även att göra det med 

långsiktiga strategiska utsikter. Carter poängterar noga att bekämpandet av ISIS skulle kunna 

utförts med enbart amerikanska trupper men skulle få negativa följder.77 Det huvudsakliga 

genomförandet var istället att genomföra detta tillsammans med koalitionens övriga aktörer. 

Detta innebär att det vid vändpunkten inte fanns några lokala politiska etablissemang att 

stödja sig på eller förskjuta ansvar till. Händelserna kan i det närmaste istället ses som 

kinetisk krigföring med koalitionen som samarbetspartner.78 Här sammanfaller koalitionens 

övriga aktörer med vad som skulle kunna vara att betrakta som lokala politiska aktörer. 

                                                 
73 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 32. 
74 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 7. 
75 Ibid 7 
76 Bayātī. A new counterterrorism strategy: why the world failed to stop al Qaeda and ISIS/ISIL, and how to 

defeat terrorists, 69. 
77 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 8. 
78 Ibid 9 
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Kopplat till operationaliseringen om Galula så återfinns här alltså ett samarbete både inom 

politik och säkerhet men endast mellan koalitionen och USA och inte gentemot något styre 

inom ISIS eller dess lokalbefolkning vilket gör att kriteriet ej anses uppfyllt. 

 

Utbilda en grupp ledare mot en nationalpolitisk rörelse 

Som beskrivit tidigare spelar urdragningen ur Irak 2011 en stor roll för ISIS framväxt. I 

samband med avsättandet av Saddam Hussein fattades även beslut om att avsätta hans 

närmaste medarbetare inom Ba´thpartiet vilket i praktiken innebar att avsätta hela den irakiska 

politiska apparaten. Detta tomrum i politiskt styre sågs leva kvar och igenom ISIS framväxt. 

Parallellt med det syriska inbördeskriget innebar detta att ett tydligt lokalt styre saknades både 

i Irak och Syrien vilket förhindrade politisk stabilitet då det inte längre existerade några 

samordnade politiker med ståndpunkt mot upprorsmakarna ISIS. Ledarna inom den syriska 

rebellstyrkan var även de uppbundna i ett fysiskt krig om makten och inte ett politiskt.79 

Misslyckandet att tillsätta en fungerande politisk organisation kan alltså ses ha skett redan 

2003.80 

 

Vinn över eller förtryck de återstående upprorsmakarna 

I rapporten från CRS framläggs det att huvuddelen av upproret från ISIS nu är bekämpat men 

att några viktiga punkter återstår. De återstående ISIS-krigarna har dragit sig tillbaka och 

agerar nu som renodlade upprorsmakare med terrorattacker som primära verksamheter. Även 

fortsatta operationer pågår i syfte att bekämpa de sista delarna av ISIS.81 Kopplat till Galula så 

skulle detta kunna ses stämma in på att slå ned de återstående upprorsmakarna men här 

återfinns en tydlig skillnad. I galulas teori föregås denna punkt av ett antal insatser för att 

upprätta ett politiskt styre. Bilden som förmedlas i rapporten av CRS tyder på att 

problematiken ligger i det instabila politiska läget och den potentiella risken av att ett nytt 

ISIS återigen kan tillåtas växa fram ur det maktvakum som har skapats.82 Detta styrks av 

Carter som 2016 poängterade att ISIS sannolikt kommer bli besegrade men att detta bara är 

giltigt om en fungerande politisk apparat införs.83 Detta leder till en betydande skillnad i 

begrepp där galulas punkt utgår från att politisk stabilitet redan har blivit upprättad. 

                                                 
79 Bayātī. A new counterterrorism strategy: why the world failed to stop al Qaeda and ISIS/ISIL, and how to 

defeat terrorists, 65-68. 
80 Johnson. Fighting the "Islamic State" the case for US ground forces (Special Commentary), 10. 
81 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, summary. 
82 Ibid 11 
83 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 43. 
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4.1.1 Resultattabell Galula 

Galulas strategi för 

upprorsbekämpning 

Indikatorer Uppfylls 

Koncentrera tillräckligt med 

väpnade styrkor för att bekämpa 

eller utvisa huvuddelen av de 

väpnade upprorsmakarna 

• Väpnade styrkor insattes. 

• Koalitionens militära 

beslutsfattare fick tilldelat 

enligt dem en tillräcklig 

styrka 

JA 

Avsätt, för ett specifikt område, 

tillräckligt med väpnade styrkor 

för att förhindra återkomsten och 

styrketillväxten hos 

upprorsmakarna, dessa bör 

insättas i områden såsom byar och 

städer i närhet till 

civilbefolkningen 

• Koalitionens styrkor 

fokuserades vid 

lokalbefolkningen 

• Koalitionens styrkor arbetar 

nära lokalbefolkningen och 

skyddar denna 

NEJ 

Etablera kontakt med 

lokalbefolkningen och kontrollera 

dess rörelser i syfte att begränsa 

kontakten med upprorsmakarna 

• Lokalbefolkningens eller 

utomståendes kontakt med 

upprorsmakarna begränsas 

fysiskt och/eller teknologiskt 

NEJ 

Bekämpa upprorsmakarnas 

politiska organisation 

• Högt uppsatta ledare avsätts 

eller arresteras genom 

polisiära insatser 

NEJ 

Upprätta ett tillfälligt 

myndighetsutövande i syfte att 

genomföra val 

• Koalitionen bidrog med stöd 

till lokalbefolkningen att 

skapa en politisk 

självständighet 

NEJ 

Pröva dessa myndigheter genom 

tilldelning av konkreta uppgifter, 

byt ut de inkompetenta, lämna 

stöd åt de aktiva ledarna och 

upprätta säkerhetsstyrkor 

• Det politiska styret sker 

parallellt mellan koalitionen 

och det lokala styret 

• Säkerhetsstyrkor och/eller 

polisiärt väsen upprättades 

med stöd av koalitionen 

NEJ 

Utbilda en grupp ledare mot en 

nationalpolitisk rörelse 

• Lokala politiker erkänns för 

sin kompetens och tillåts att 

NEJ 
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arbeta självständigt i 

myndighetsutövandet 

Vinn över eller förtryck de 

återstående upprorsmakarna 

• Upprorsbekämpningen 

övergår från militära till 

polisiära insatser 

• Amnesti erbjuds för 

upprorsmakare 

NEJ 

 

4.2 Lonsdales The use of force 

Försvar 

De två huvudanledningarna för koalitionen att agera mot ISIS kan sägas vara dels att 

mellanöstern är ett strategiskt viktigt område men även för att förhindra terroristattacker i 

västerländska länder.84 För övriga parter än USA i koalitionen bör stabiliteten i området ha ett 

större värde men USA får i sammanhanget ses som den drivande kraften. Anledningen att slå 

mot ISIS i syfte att förhindra terrorattacker kan därför ses som ett försvar mot potentiell 

terrorism på egen mark. I rapporten från CRS presenteras det även att antalet attacker utanför 

ISIS tidigare territorium inte har minskat i antal trots dess kraftiga reducering i Irak och 

Syrien. Detta är under utvärdering och det återstår att undersöka effekterna av bekämpandet 

av ISIS. Det är emellertid fortfarande den initiala tanken om att förhindra framtida terrorism 

som kan ses som ett huvudargument för koalitionen och främst USA att engagera sig i striden 

mot ISIS.85 Även Carter beskriver besluten att intensifiera engagemanget som en 

nödvändighet för försvar av den egna staten från terrorism och poängterar att europeiska 

stater löpte en ännu större risk tidigare med hänseende till det geografiska läget och 

närheten.86 Johnson menar att ett uteblivet agerande skulle kunna ha bidragit till ett stärkande 

av ISIS med en ökande rekrytering som följd. Han hävdar även att ett uteblivet agerande 

skulle lett till en ökad närvaro från Iran som vidare skulle destabiliserat området ytterligare.87 

 

Avskräckning 

Användningen av avskräckning som ett militärt maktmedel kan anses komma före våld eller 

hot om våld. I fallet med ISIS finns emellertid en gråzon då det konstant har funnits våld med 

                                                 
84 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 1. 
85 Ibid 4 
86 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 5. 
87 Johnson. Fighting the "Islamic State" the case for US ground forces (Special Commentary), 15. 
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i bilden i området. Före vändpunkten och den större amerikanska satsningen 2016 förekom 

det strider mellan ISIS och den irakiska säkerhetsstyrkan, ISF, tillsammans med amerikanska 

luftanfall. Enligt Carter hade detta mindre effekt och ISF nådde ingen framgång trots dess 

överlägsna numerär och amerikanskt stöd. Istället för att avskräckas fortsatte ISIS 

expandera.88 Johnson argumenterar för att koalitionen inte skulle nå framgång förrän USA 

fysiskt placerar markstridsstyrkor på plats i Irak och Syrien vilket kan ses stärka bilden av att 

avskräckningen före det väpnade angreppet saknade effekt.89 Angående liknande normativa 

regler för krigföring kan det också identifieras att ISIS genom användningen av terrorism som 

taktik har antagit en helt annorlunda förhållning jämfört med USA och koalitionen som skulle 

tappa förtroende vid liknande användning. Som tidigare nämnts har antalet försök till 

terrorattacker i Europa inte minskat efter den territoriala segern mot ISIS men hälften av dessa 

har avvärjts. 90 Detta skulle kunna innebära en viss avskräckning genom förnekande men inte 

från koalitionens sida utan snarare från den europeiska terrorismbekämpningens. 

 

Tvång 

Händelseförloppet i bekämpandet av ISIS kan ses övergå direkt från försvar genom 

förebyggande anfall och stöttning av ISF till fullskalig väpnad konflikt. Det finns emellertid 

inget i materialet som tyder på att koalitionen eller USA däremellan skulle ha gjort några 

försök att framtvinga ett tillbakadragande av ISIS. Angående förmågan att utföra ett 

eventuellt hot så kan det konstateras att USA som världens största militärmakt genom utökat 

engagemang lyckades ta tillbaka städer tidigare i besittning av ISIS.91 Detta skulle 

sammanfattningsvis betyda att även om inte tvång användes som maktmedel så fanns 

fortfarande förmågan bakom att stödja begreppet. 

 

Uppvisad förmåga 

USA kan genom tidigare krigföring och offentliga uttalanden ses som en av världens största 

militärmakter. Denna kapacitet och numerär återspeglades under krigen i Irak och 

Afghanistan. Även om inga aktiva åtgärder gjordes för att påvisa förmågan mot ISIS så får 

den emellertid anses vara förmedlad efter den tidigare omfattande militära närvaron i 

området.92 Även om soldater och officerare i den amerikanska styrkan var kvalificerade så 

                                                 
88 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 16. 
89 Johnson. Fighting the "Islamic State" the case for US ground forces (Special Commentary), 16. 
90 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 4. 
91 Ibid 16 
92 Johnson. Fighting the "Islamic State" the case for US ground forces (Special Commentary), 10. 
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saknades initialt kompentensen i den syriska demokratiska försvarsstyrkan, SDF. Försök 

gjordes för att utbilda men med mycket låga resultat.93 USA lyckades emellertid vända 

trenden och utbilda syriska och irakiska styrkor med större framgång än tidigare.94 Det 

tidigare misslyckandet uppstod till stor del på grund av problem i ledning, kommunikation 

och logistik från den amerikanska sidan vilket ledde till nästintill obefintlig utbildning och att 

vapenleveranser hamnade hos extremister inom den syriska oppositionen istället för 

regimoppositionen.95 Detta var emellertid en brist mer i utförande än i den strategiska tanken. 

 

Anfall 

Offensiva våldshandlingar har förekommit i olika former längs hela konflikten från 

urdragningen ur Irak och framåt. Vändpunkten kom emellertid först efter att USA valde att 

intensifiera sitt engagemang och ta fram en fullständig strategi för hur motståndaren ISIS 

skulle bekämpas. Strategin Two Red Arrows inleddes i december 2015 och innebar att 

koalitionen med väpnade styrkor skulle återta städerna Mosul och Raqqa. Utvecklingen var 

långsam men nästan två år senare hade ISF återtagit Mosul och SDF Raqqa.96 

 

Diverse 

Ett visst stöd i policy och politik har förekommit från USA till Irak. Stödet innefattades till 

största del av handlingsplaner för hur Irak ska fortsätta arbetet med statsuppbyggnad efter 

ISIS.97 Ställningstagandet om att inte ingå ett längre engagemang från USA:s sida var tydligt 

och att stödet inte kommer innefatta mer än rekommendationer.98 Övriga indikatorer om 

polisiärt stöd har inte återfunnits i materialet. 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 15. 
94 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 9-10. 
95 Bayātī. A new counterterrorism strategy: why the world failed to stop al Qaeda and ISIS/ISIL, and how to 

defeat terrorists, 69-70. 
96 Blanchard och Humud. The Islamic State and U.S. Policy, 16. 
97 Ibid 7 
98 Carter. A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS, 43-44. 
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4.2.2 Resultattabell Lonsdale 

Lonsdales The use of force Indikatorer Uppfylls 

Försvar • Förebyggande anfall 

• Krigföring på främmande 

mark 

JA 

Avskräckning • Överlägsen militär förmåga. 

• Liknande normativa regler för 

krigföring 

• Förnekar motståndaren att 

utföra attacker 

NEJ 

Tvång • Framkalla ett 

tillbakadragande genom hot 

om våld 

• Förmågan att utföra hotet 

finns 

DELVIS 

Uppvisad förmåga • Ett för koalitionen överlägset 

styrkeförhållande 

• Utbildade soldater och 

officerare inom koalitionen 

JA 

Anfall • Aktiva våldshandlingar JA 

Diverse • Politiskt stöd 

• Polisiärt stöd 

• Säkerhetsstöd för 

lokalbefolkningen 

DELVIS 
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5. Avslutning 

5.1  Resultatredovisning och besvarande av frågeställning 

Frågeställning 

I vilken utsträckning kan koalitionens framgångar mot ISIS förklaras utifrån Galulas 

COIN-teori eller Lonsdales konventionella strategi? 

 

Resultatet efter analysen visar att koalitionens framgångar i stor utsträckning kan förklaras 

utifrån lonsdales konventionella strategi och mindre utifrån galulas om COIN. Gällande 

Lonsdale så återfinns alla punkter utom avskräckning i bekämpandet av ISIS. Punkterna tvång 

och diverse anses delvis uppfyllda vilket minskar förklaringskraften något. I de fall där 

däremot samtliga indikatorer har blivit uppfyllda anses förklaringskraften hög. Angående 

Galula så kan bara den inledande punkten om insättandet av väpnade styrkor anses uppfylld 

vilket därmed skulle ge en lägre förklaringskraft. Detta leder fram till resultatet att 

koalitionens framgångar mot ISIS i hög grad kan förklaras utifrån användandet av teori om 

konventionell strategi och uppfyller därmed syftet för undersökningen. 

 

5.2  Diskussion 

5.2.1 Resultat 

Utifrån resultatet efter analysen kan utfallet för koalitionen ses som framgångsrikt och målet 

att bekämpa ISIS territoriala anspråk har uppnåtts. Det skulle också kunna betyda att 

koalitionen endast nådde upp till den första punkten i COIN-kampanjen och att 

statsuppbyggnaden bör ske efter att detta har uppnåtts. USA har varit tydliga med att ett 

långvarigt engagemang i mellanöstern ska undvikas och att målet för deras inblandning endast 

var att bekämpa det territoriala anspråket. Detta skulle tala emot att användandet likt galulas 

COIN-kampanj99 ens övervägdes. Vidare förlitar sig USA på att lokala säkerhetsstyrkor ska 

bedriva det fortsatta arbetet att omhänderta ISIS-anhängare. Om detta misslyckas så riskerar 

ISIS att åter expandera ur ett maktvakum och misslyckandet efter irakkriget upprepar sig 

vilket skulle stämma in på etzionis argument om långsiktighet.  

 

                                                 
99 Galula. Counterinsurgency warfare: theory and practice, 55-56. 
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Det andra delmålet var att förhindra terrorattacker i västvärlden men som analysen också 

belyser har så inte blivit fallet och det skulle kunna finnas en potentiell risk att de istället 

kommer öka i framtiden då upprorsmakarna saknar territorium. Att inte ingå ett längre 

engagemang blir därför motsägelsefullt. Det är i viss mening en begränsad organisation och 

inte en ideologi som har bekämpats. Genom att möta hotet i kärnan och bidra i 

samhällsuppbyggnaden skulle detta möjligtvis kunna förhindras istället för att möta hotet i det 

egna landet med kontraterrorism. Detta resonemang strider mot Metz i forskningsöversikten 

som hävdar att ett arbete med kontraterrorism i det egna landet är att föredra. 

 

Avslutningsvis visar analysen att ISIS vid de mest intensiva striderna var att betrakta som en 

proto-stat vilket både Beccaro och Maurer hävdar men att de återstående anhängarna har 

återgått till att vara upprorsmakare med fokus på terrorism. Detta skulle kunna ses stärka 

bilden av att statsuppbyggnaden genom COIN bör ske efter det initiala anfallet när 

upprorsmakarna rör sig bland civilbefolkningen. Forskningsöversikten är splittrad vid tanken 

om att COIN var vad koalitionen försökte uppnå och att detta inte fungerade men att man 

samtidigt inte skulle använda konventionella medel som i slutändan trots allt fungerade. 

Slutsatsen av analysen blir således att problematiken inte ligger i vilken typ av strategi som 

används för att bekämpa fienden i en proto-stat kortsiktigt eftersom båda metoderna inleds på 

ett konventionellt plan. Problematiken uppstår efter första framgången när man behöver ta 

ställning till framtiden. 

 

5.2.2 Metod 

En metodologisk utmaning för undersökningen låg i identifieringen av indikatorerna i 

materialet. Främst från Galula förekom det värdeord som behövde viktas och som ofta inte 

förekom ordagrant utan att hela sammanhanget behövde studeras. Ett alternativ för uppsatsen 

hade kunnat vara att kvantifiera besluten för att på så sätt få en uppfattning om hur stor 

förekomsten av ett visst begrepp eller beslut var. 

5.2.3 Teori 

En stor fördel för teoribildningarnas roll att underlätta problemets lösande låg i förarbetet att 

ta fram två teorier på samma plan men ur olika synvinklar. Om teorierna hade beskrivit olika 

plan så hade resultatet blivit betydligt svagare. En utmaning med teorierna var att de skulle 

kunna beskriva samma sak men i olika skeden av konflikten. Här var det svårt att uppnå en 
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jämförbarhet och begreppen stod hela tiden i samspel med händelserna i konflikten vilket 

krävde en betydande argumentation för att tydliggöras. Exempelvis kan galulas teori ses som 

inledd medan lonsdales fullständigt genomförd beroende på vilka de långsiktiga målen var. 

En utvecklingspunkt för detta skulle kunna vara att titta på konflikten med mer närliggande 

teorier exempelvis två teorier om konventionell strategi och på så sätt gå ännu mer på djupet 

om vilka strategiska metoder som fungerar. Ytterligare en fördel med teorierna i arbetet med 

strategi var att båda presenterade koncept istället för detaljplaner. 

5.3  Relevans för officerens yrkesutövning 

Den här studiens värde för officersyrket kan ses ligga i förståelsen av handlande inom militär 

maktutövning. Uppsatsen har bidragit med en liten bild av hur krigföringen och motståndaren 

är i ständig förändring vilket också ställer krav på Försvarsmakten att följa med i denna 

utveckling. Begrepp som lyfts kan sättas i ett internationellt sammanhang och påverkar vår 

syn på konflikter och samarbete med andra stater såsom USA. Resultatet från uppsatsen 

svarar till del på hur förhållandet mellan en supermakt och en irreguljär styrka kan se ut vilket 

kan få betydelse för Sverige i egenskap av en liten stat. 

5.4  Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning för att stärka bilden som har presenterats skulle kunna vara att 

genomföra samma undersökning men på ett fall där COIN har ansetts vara framgångsrikt för 

att se vart skillnaderna ligger. Ett annat alternativ kan vara att vända på problemet och 

undersöka utveckling inom ISIS från terrorgrupp till proto-stat i syfte att påvisa en bild av vad 

som driver motståndaren. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Tidslinje, ISIS utveckling 2002-2013. 
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Bilaga 2 – Tidslinje, ISIS utveckling 2004-2017. 
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